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TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO  

ADMINISTRATIVO Nº 111/2014 

 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 111/2014 
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE JABORÁ-SC E A 

EMPRESA POLICENO COMERCIO DE PEDRAS LTDA 
- ME QUE TEM POR OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 
EM TRECHOS DAS RUAS ALBERTO BORDIN E 
FIORAVANTE BORTOLON, MUNICÍPIO DE JABORÁ – 
SC, (Recurso do Programa: PLANEJAMENTO URBANO, 
Convênio SICONV: 46257/2013, Contrato de Repasse nº 
1.007.902-64/2013/ MCIDADES/CAIXA) 

 

As partes já devidamente qualificadas no Contrato Administrativo Nº 111/2014, sendo o 

MUNICÍPIO DE JABORÁ, representado por seu Prefeito Kleber Mércio Nora, e da outra 

parte a empresa POLICENO COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME, vencedora do 

Processo de licitação Nº 38/2014, na modalidade de Tomada de Preço nº. 02/2014, 

considerando os Princípios Gerais da Administração Pública, especialmente 

considerando que a Lei Orçamentária Anual Nº 1.572, de 06 de dezembro de 2016, 

contempla recursos para a cobertura das despesas decorrentes do presente Termo 

Aditivo de Prazo do Contrato; considerando que persistem as necessidades para a 

execução da obra de engenharia de pavimentação em paralelepípedo e pavimentação de 

passeios em trechos das ruas Alberto Bordin e Fioravante Bortolon;  considerando que a 

Cláusula Sexta, do Contrato Administrativo nº 111/2014 admite a prorrogação de prazo 

nos termos da legislação vigente; considerando, ainda, razões de oportunidade, 

conveniência e interesse públicos, os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e 

celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 111/2014, sujeitando-se as partes às 

normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1.O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do contrato nº 111/2014 
firmado entre as partes, em 26/06/2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO 
2.1. Fica prorrogado, vigorando no período de 01/01/2017 a 30/06/2017, o Contrato 
Administrativo nº 111/2014, podendo haver prorrogações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 
3.1. As despesas decorrentes da prorrogação do contrato correrão por conta do orçamento do 
Município de Jaborá, SC, para o exercício de 2017. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
4.1 O presente termo aditivo decorre de autorização do chefe do Poder Executivo Municipal, e 
encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, II, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
5.1.Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 
entre as partes. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo.  
 
Jaborá, em 06 de dezembro de 2016. 
 
 
 

 
_____________________________________ 

KLEBER MÉRCIO NORA 
Contratante 

 

 
______________________________ 
JOSÉ LUIS POLICENO DA SILVA  

Contratada 
CPF: 833.031.039-68 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

 
_________________________________ 
NOME: ROBERT EDWARD SAVARIS  
CPF: 023.809.129-55 
 
 
 
 

 
________________________________ 
NOME: CLAUDIA CORRADI TONIELLO 
CPF:029.176.649-83 
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JUSTIFICATIVA: 
 
 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 
Portanto, o prazo disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 tem natureza jurídica de 
execução, ou seja, consiste no tempo que dispõe o contratado para executar o objeto do 
contrato, e assim cumprir a obrigação principal do contrato. 
 
Assim, A obra está em 80%, sendo que a última parcela do recurso foi recebida em 
01/12/2016, devido a várias situações a obra não conseguiu seguir o cronograma 
conforme planejado, mas estamos trabalhando para concluir a obra o mais rápido 
possível. Pois se tratar de pavimentação em paralelepípedos tivemos várias situações 
quanto ao tempo (chuvas), motivo pelo qual atrasou, também tivemos alterações no 
projeto das calçadas, quanto a acessibilidade, mas a mesma está ficando muito bonita, e 
com certeza vai deixar o Bairro São Valentin, um lugar melhor para se viver, objeto do 
contrato administrativo n. 111/2014. 

 

Portanto, sendo que o prazo previsto no contrato é insuficiente para que o contratado 
cumpra a sua obrigação principal, e havendo interesse público justificado neste termo, 
bem como a observância de todos os requisitos legais prévios, é possível prorrogá-lo, 
mediante a assinatura de Termo Aditivo. 
Jaborá, em 06 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 

KLEBER MÉRCIO NORA 
Prefeito 


